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§ 46 

Wewnątrzszkolny system oceniania zachowania 

 

1. Ocena zachowania ucznia wyraża stopnień respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych, w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie własne i innych osób; 

5) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

6) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Śródroczne i końcowo-roczne oceny klasyfikacyjne zachowania uczniów klas I – III oraz 

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, są ocenami 

opisowymi. 

3. W klasach IV – VIII w ocenianiu zachowania obowiązuje następująca skala ocen: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

4. Ocena zachowania ucznia nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotów nauczania. 

5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego ma obowiązek zapoznać uczniów 

oraz ich rodziców z regulaminem oceniania zachowania Uczniów. 

6. W przypadku wprowadzenia zmian w statucie, do obowiązków wychowawcy należy 

zapoznanie uczniów i ich rodziców ze zmianami, w najbliższym możliwym terminie. 

7. Rodzice informowani są o postępach i trudnościach  w zachowaniu, za pomocą na bieżąco 

prowadzonego dziennika elektronicznego, na zebraniach i konsultacjach z rodzicami. 

8. Ocenę zachowania uczniów w sposób jawny, wystawia wychowawca klasy. 

9. Ocena zachowania musi być konsultowana przez wychowawcę z zespołem nauczycieli 

uczących w danej  klasie, wychowawcami świetlicy, pedagogiem, logopedą, zespołem 

klasowym, po uwzględnieniu samooceny ucznia. 

10. Ustalona przez wychowawcę klasy końcowo-roczna ocena zachowania ucznia jest 

ostateczna z wyłączeniem Trybu Odwoławczego od ustalonej końcoworocznej oceny 

zachowania ucznia. 

11. Wyniki konsultacji dotyczących oceny zachowania ucznia muszą być odzwierciedlone w 

wystawionej ocenie na 14 dni przed śródroczną Radą Klasyfikacyjną, a w przypadku oceny 

końcoworocznej w pierwszym tygodniu czerwca. 

12. Ocena zachowania jest jawna dla ucznia i jego rodziców. 

13. Na wniosek ucznia lub jego rodziców wychowawca uzasadnia ustaloną ocenę. 

14. Rodzice mają prawo do uzyskania pisemnego uzasadnienia śródrocznej/końcowej oceny 

zachowania ucznia. 
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15. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub odchylenia rozwojowe, uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń 

na jegozachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

16. Przy ustaleniu oceny końcoworocznej wychowawca bierze również pod uwagę śródroczną 

ocenę zachowania. 

17. O przewidywanej dla ucznia ocenie nieodpowiedniej lub nagannej końcowo -rocznej 

wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców na miesiąc 

przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 

18. W przypadku braku kontaktu z rodzicem ucznia, któremu grozi nieodpowiednia lub 

naganna ocena zachowania, informacja zostaje wysłana listem poleconym. 

19. O przewidywanych dla ucznia ocenie: wzorowej, bardzo dobrej, dobrej, poprawnej 

wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować ucznia i jego rodziców, na 7 dni przed 

końcowo roczną klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną. 

20. Rodzic na piśmie lub poprzez dziennik elektroniczny zostaje powiadomiony 

o przewidywanej  dla ucznia końcoworocznej ocenie z zachowania. Nauczyciel ma 

obowiązek sprawdzenia czy rodzic został poinformowany. 

21. W przypadku naruszenia przez ucznia zasad zawartych w Statucie Szkoły, po 

zatwierdzeniu wyników klasyfikacji przez Radę Pedagogiczną, wychowawca klasy w 

porozumieniu z Radą Pedagogiczną dyrektorem szkoły może zmienić wcześniej ustaloną 

przez siebie ocenę z zachowania. 

22. Bezwzględnie obniża się ocenę zachowania ucznia do nagannej za: 

1) bójkę z konsekwencjami zdrowotnymi; 

2) picie alkoholu; 

3) palenie tytoniu; 

4) używanie lub rozprowadzanie środków odurzających i substancji psychotropowych; 

5) kradzież; 

6) naruszanie nietykalności osobistej pracowników szkoły i innych uczniów, między 

innymi poprzez nagrywanie i rozpowszechnianie, bez zgody i wiedzy w/w osób : 

filmów, rozmów i zdjęć; 

7) wyłudzanie pieniędzy lub szantaż; 

8) znieważenie nauczycieli i pracowników szkoły; 

9) świadome i wyrachowane niszczenie mienia szkolnego i prywatnego uczniów 

i nauczycieli; 

10) fałszowanie podpisów i dokumentów; 

11) podżeganie do ww. czynów. 

23. Ocena nieodpowiednia  i  naganna  zachowania  wyklucza  pełnienie  jakichkolwiek  

funkcji w Samorządzie Uczniowskim, uczestnictwo w poczcie sztandarowym oraz 

reprezentowanie szkoły na zewnątrz, także na imprezach sportowych. 

23a. Uczniowi obniża się ocenę z zachowania o jeden stopień jeśli ilość spóźnień 

usprawiedliwionych przekracza 15, a nieusprawiedliwionych 10 w ciągu półrocza. 

24. Szczegółowe kryteria ocen z zachowania: 
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1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania zawarte w 

treści i może być wzorem do naśladowania dla innych uczniów, 

a) Uczeń bez zastrzeżeń przestrzega statutu szkoły, 

b) Rzetelnie wypełnia obowiązki starając się uzyskiwać wyniki na miarę 

swoich możliwości intelektualnych, a nawet wykracza poza nie, 

c) Nie ma godzin i spóźnień nieusprawiedliwionych. 

d) Reprezentuje szkołę, klasę w różnego rodzaju konkursach, olimpiadach, 

imprezach szkolnych i pozaszkolnych, 

e) Nie ma uwag krytycznych o zachowaniu i swojej postawie, 

f) Uczeń jest czysty, zadbany, ubrany schludnie, zmienia obuwie w szkole, 

g) Zawsze i wszędzie wypełnia obowiązki  zawarte w regulaminie Samorządu 

Szkolnego tj.: 

 okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły, koleżankom, kolegom; 

 dba o poprawność i czystość języka polskiego; 

 jest koleżeński i uczynny, otacza opieką młodszych i słabszych; 

 jest odpowiedzialny, dba o własne i innych dobro, zdrowie i higienę oraz rozwój własnej 

osobowości; 

 wystrzega się wszelkich szkodliwych nałogów oraz okazuje pomoc innym w ich 

rezygnacji; 

 przeciwdziała wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, lekceważenia obowiązków 

ucznia, przestrzega porządku szkolnego, dba o ład, estetykę w pomieszczeniach i 

otoczeniu szkoły, a także o pomoce naukowe, sprzęt, urządzenia szkolne. 

h) Reprezentuje klasę, szkołę w różnego rodzaju konkursach, olimpiadach, 

imprezach szkolnych i pozaszkolnych, przejawiając w tym zakresie własną 

inicjatywę i osiągając sukcesy; 

i) Pomaga w nauce uczniom słabszym oraz młodszym w przystosowaniu się 

do  warunków w szkole; 

j) Wywiązuje się z wszelkich powinności i prac zleconych przez nauczycieli, 

samorząd szkolny i klasowy; 

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia większość wymagań zawartych w 

treści oceny, wyróżniając się w realizacji niektórych z nich: 

a) Uczeń przestrzega statutu szkoły, 

b) Nie ma godzin i spóźnień nieusprawiedliwionych, 

c) Zdarzyły się sporadyczne przypadki, że uczeń nie przyniósł wyposażenia 

szkolnego, 

d) Nie ma uwag krytycznych o zachowaniu, 

e) Rzetelnie wypełnia swe obowiązki, starając się uzyskiwać oceny na miarę 

swoich możliwości  intelektualnych, 

f) Uczeń jest czysty, zadbany, ubrany schludnie, zmienia obuwie w szkole, 

g) Zawsze i wszędzie wypełnia obowiązki zawarte w regulaminie samorządu 

szkolnego wspomniane już w punkcie 2 oceny wzorowej, 

h) Reprezentuje szkołę, klasę w różnego rodzaju konkursach, olimpiadach, 

imprezach szkolnych i pozaszkolnych, 
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i) Wywiązuje się z powinności i prac zleconych przez nauczycieli, samorząd 

szkolny i klasowy; 

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia większość wymagań zawartych w treści 

oceny: 

a) Uczeń realizuje swoje obowiązki, starając się uzyskiwać oceny na miarę 

swoich możliwości  intelektualnych, 

b) Sporadycznie nie przynosi przyborów szkolnych, 

c) Dopuszcza się kilka uwag negatywnych – od 0 do 5 , 

d) Uczeń  czysty, zadbany, ubrany schludnie, zdarzają się przypadki nie 

zmieniania obuwia w szkole, 

e) Zdarzają się przypadki nie wypełnienia obowiązków zawartych 

w regulaminie samorządu uczniowskiego, o których mówi lit. g oceny 

wzorowej i bardzo dobrej, 

f) Stara się uczestniczyć w życiu klasy, szkoły, środowiska, 

g) Na ogół wywiązuje się z powinności i prac zleconych przez nauczycieli, 

samorząd szkolny i klasowy; 

4) Ocenę poprawną otrzymuję uczeń, który spełnia większość wymagań zawartych w 

treści oceny: 

a) W miarę poprawnie realizuje swoje obowiązki. Oceny przedmiotowe nie 

zawsze są zgodne z możliwościami intelektualnymi ucznia, 

b) Dopuszcza się większej liczby uwag negatywnych – od 6 do 10, 

c) Zdarzają się przypadki nie zmieniania obuwia, 

d) Nie zawsze postępuje zgodnie z dobrem społecznym uczniów, 

e) Nie zawsze okazuje szacunek innym uczniom, nauczycielom, 

pracownikom szkoły, 

f) Nie angażuje się w życie klasy, szkoły, środowiska, 

g) do 49 godzin nieusprawiedliwionych; 

5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który uchybia niektórym istotnym 

wymaganiom zawartym w treści oceny, a zastosowane środki zaradcze przynoszą 

oczekiwane rezultaty: 

a) Mimo swoich możliwości uczeń nie wywiązuje się z podstawowych 

obowiązków szkolnych, przez co osiąga oceny niedostateczne, 

b) Często nie przynosi wyposażenia szkolnego, 

c) Jego zachowanie na lekcji i przerwach między lekcyjnych wymaga 

częstych uwag i interwencji nauczyciela, 

d) Udowodniono mu wagary i ucieczki z niektórych zajęć lekcyjnych, 

e) Ma liczne uwagi negatywne dotyczące stosunku do obowiązku szkolnego, 

powyżej 15, 

f) Jego wygląd zewnętrzny budzi zastrzeżenia, nie zawsze jest czysty 

i schludny, często nie zmienia obuwia, 

g) Są poważne zastrzeżenia co do jego zachowania jako reprezentanta szkoły, 

h) Otrzymał do trzech kar regulaminowych, 

i) Uczestniczył w bójkach w szkole i poza nią, 

j) Dopuścił się zniszczenia mienia szkoły, 
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k) Swoim zachowaniem przyczynia się do zagrożenia zdrowia swego 

i innych, 

l) Przeszkadza w prowadzeniu lekcji, 

m) Nie okazuje szacunku innym osobom, 

n) Nie uczestniczy w życiu klasy, szkoły, środowiska, 

o) Niegodnie i niekulturalnie zachowuje się poza szkołą, 

p) od 50 do 99 godzin nieusprawiedliwionych; 

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który uchybia wymaganiom zawartym w treści 

oceny, a zastosowane środki zaradcze nie przynoszą rezultatów: 

a) Mimo możliwości lekceważy obowiązki szkolne, przez co osiąga oceny 

niedostateczne, 

b) Nagminnie nie przynosi wyposażenia szkolnego, 

c) Wielokrotnie spóźnia się bez uzasadnionej przyczyny, 

d) Ma powyżej 100 godzin nieusprawiedliwionych, 

e) Nagminnie wagaruje, ucieka z wybranych zajęć lekcyjnych, 

f) Jego zachowanie na lekcji uniemożliwia prowadzenie zajęć przez 

nauczyciela oraz prace kolegom, 

g) Jego wygląd zewnętrzny budzi zastrzeżenia, notorycznie nie zmienia 

obuwia, 

h) Otrzymał powyżej pięciu kar regulaminowych w półroczu, 

i) Nie dba o honor i dobre imię klasy i szkoły, 

j) Był inicjatorem przypadków kradzieży, bójek w szkole i poza nią, 

k) Zachowanie ucznia uchybia godności nauczycieli, pracowników szkoły, 

koleżanek i kolegów, 

l) Stwierdzono przypadki złośliwego niszczenia mienia szkoły, 

m) Swoim zachowaniem stwarza sytuacje zagrażające swojemu życiu 

i zdrowiu oraz życiu i zdrowiu innych, 

n) Jest złośliwy i agresywny, 

o) Używa wulgarnego słownictwa, 

p) Niegodnie zachowuje się w szkole i poza nią, 

q) Uczeń nie uczestniczy w życiu klasy, szkoły, środowiska, 

r) Niegodnie i niekulturalnie zachowuje się poza szkołą; 

25. Tryb odwoławczy od ustalonej końcowo rocznej oceny z zachowania: 

1) Ustalona przez wychowawcę i zatwierdzona na klasyfikacyjnej Radzie Pedagogicznej 

ocena zachowania ucznia jest ostateczna z wyłączeniem punktu 1; 

2) Uczeń i jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do zatwierdzonej końcowo-rocznej 

oceny zachowania jeśli ich zdaniem została ona ustalona niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu jej ustalania. Zastrzeżenia muszą być zgłoszone na piśmie w 

terminie do 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych; 

3) Dyrektor szkoły w terminie 7 dni od daty wpływu pisma od rodziców, udziela 

pisemnej odpowiedzi; 

4) Jeżeli ocena zachowania została ustalona zgodnie z procedurami przyjętymi w 

Regulaminie Oceniania Zachowania Uczniów w SP4 w Ozorkowie, ocena 

zatwierdzona na klasyfikacyjnej Radzie Pedagogicznej jest ostateczna; 
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5) W przypadku stwierdzenia, że końcowo-roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

została ustalona niezgodnie z Regulaminem Oceniania Zachowania Uczniów, 

dyrektor szkoły powołuje komisję. Komisja w terminie do 5 dni od daty wpłynięcia 

pisma od rodziców udziela pisemnej odpowiedzi i ustala nową ocenę roczną; 

6) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa 

od ustalonej wcześniej oceny zachowania; 

7) Termin posiedzenia komisji ustala dyrektor szkoły. W skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie, 

d) pedagog, 

e) przedstawiciel rady rodziców; 

8) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza 

ocen ucznia, 

9) Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, 

10) Od w ten sposób ustalonej oceny nie ma drogi odwołania. 

 


